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Conselho Estadual do Trabalho do Ceará
 

ATA Nº 5/2022, de 09 de agosto de 2022
 
 Convocada a Décima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Trabalho – CET,
em vinte de julho de dois mil e vinte e dois (20.07.2022), o Conselho se reuniu ao nono dia
do mês de agosto de dois mil e vinte e dois (09.08.2022), às quatorze horas (14h00), em
formato híbrido,   com a participação dos conselheiros representantes de quatorze (14)
órgãos e entidades. Presencialmente contou-se com os identificados a seguir: Sr. Valdênio
Aguiar  Ramos,  conselheiro  titular,  representante  da  Federação  dos  Trabalhadores,
Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará – FETRACE e
presidente do CET; Sr. Ardilis Piterson Pereira de Souza Arrais, conselheiro titular,
representante da Força Sindical do Estado do Ceará – Fsindical-CE e vice-presidente do
CET; Sr. Kennedy Montenegro de Vasconcelos, conselheiro suplente, representante da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET; Sr. Carlos Décimo de
Souza,  conselheiro titular, representante da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior – SECITECE,  Sr. Raimundo Nonato Rodrigues Silva,  conselheiro suplente,
representante  da Secretaria  de  Planejamento e  Gestão –  SEPLAG;  Sr.  Thiago Ponte,
conselheiro suplente, representante da Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA; Sr.
José Crisóstomo Bazílio Neto, conselheiro suplente, representante da Superintendência
Regional  do  Trabalho  no  Ceará  –  SRT;  Sr.  Raimundo  Feitosa  Carvalho  Gomes,
conselheiro titular, representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do
Ceará – FAEC; Sr. João Bosco Sampaio, conselheiro suplente, representante da Federação
dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará
– FETRACE; Sr. Helder Nogueira Andrade, conselheiro titular, representante da Central
Única dos Trabalhadores no Ceará – CUT-CE; Sr.ª Amanda de Lima Machado Leitão,
conselheira titular, representante da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros
do  Ceará,  Piauí  e  Maranhão  –  FETRANS;  Sr.ª  Catarina Borges Sabino,  conselheira
suplente,  representante  da  Federação  das  Indústrias  do  Estado  do  Ceará  –  FIEC.
Participaram virtualmente da reunião, a seguir identificados: Sr. Márcio Lima Cunha,
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conselheiro suplente, representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Ceará – FECOMÉRCIO-CE; Sr. Francisco Barroso de Paula, conselheiro
titular, representante da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do
Estado  do  Ceará  –  FETAMCE;  Sr.ª  Antônia  Dalvani  Marques  Arruda,  conselheira
suplente, representante da Federação das Associações do Comércio, Indústria, Serviços e
Agropecuária do Ceará – FACIC. A reunião também contou com a participação do Sr. André
Luís Monte da Silva, secretário-executivo substituto do CET; Sr. Rubenildo Falcão Mélo
e  Sr.ª  Karla  Karolline  de  Jesus  Abrantes,  técnicos  da  SEDET.  Como  convidados
estiveram presentes; Sr. Vladyson Viana, presidente do Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho – IDT, e seu assessor, Sr. Antenor Tenório; e o Sr. Chico Gomes, fotógrafo da
SECITECE. O Sr.  André Luís procedeu com a abertura da reunião cumprimentando os
presentes  e,  em  seguida,  passou  a  palavra  ao  anfitrião,  Sr.  Kennedy  Montenegro  de
Vasconcelos, que proferiu as boas-vindas aos conselheiros desejando uma excelente reunião.
Em seguida, iniciou-se uma rodada de apresentações com todos os presentes, informando o
nome do órgão ou entidade. O Sr. André Luís prosseguiu com a leitura da pauta da Décima
Terceira Reunião Ordinária do CET, compreendendo os seguintes tópicos: 1) Aprovação da
Ata da 12ª Reunião Ordinária; 2) Aprovação das Resoluções do CET publicadas no Diário
Oficial do Estado do Ceará, no período de 31 de julho de 2020 a 08 de julho de 2022; 3)
Deliberação sobre a solicitação de abertura de unidade de atendimento do SINE/CE em
Morada Nova/CE; 4) Outros assuntos. No primeiro item da pauta – Aprovação da Ata da
12ª Reunião Ordinária do CET, não houve manifestações contrárias e a ata foi aprovada
com doze (12) votos a favor, nenhum voto contrário e dois (2) ausentes. Em seguida, o Sr.
André Luís passou a palavra ao representante da SEDET, Sr. Rubenildo Falcão Melo, para
iniciar a apresentação do segundo item da pauta – Aprovação das Resoluções do CET
publicadas no Diário Oficial do Estado do Ceará, no período de 31 de julho de 2020
a 08 de julho de 2022. Nesse momento, o Sr. Rubenildo Falcão Melo, esclareceu sobre a
orientação da Assessoria Jurídica da SEDET em que as resoluções devem ser submetidas ao
Conselho  para  a  sua  apreciação  e  aprovação.  Em  seguida,  apresentou  as  resoluções
publicadas no DOE, no período em questão, para o Conselho referendar  destacando o
objetivo e as ações que envolvem todo o processo até a publicação. Colocado em votação,
não houve manifestações contrárias e as resoluções foram aprovadas pela totalidade dos
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membros presentes no momento, doze (12) votos a favor, nenhum voto contrário e dois (2)
ausentes. Na sequência, o Sr. André Luís passou a palavra à representante da SEDET, Sra.
Karla Karolline de Jesus Abrantes, para iniciar a apresentação do terceiro item da pauta –
Deliberação sobre a solicitação de abertura de unidade de atendimento do SINE/CE
em Morada Nova/CE. A Srª. Karla Karolline abordou o assunto apresentando a solicitação
da  Prefeitura  de  Morada  Nova,  a  proposta  realizada  com  a  assessoria  do  IDT  e  a
documentação exigida na Portaria Ministerial nº 6.207, de 14 de outubro de 2019. Nesse
momento, por iniciativa do Sr. Bosco Sampaio, foi sugerida a ideia de criar uma comissão
temática para fazer o acompanhamento presencial nas futuras unidades que solicitarem
abertura, com o intuito de analisar as condições técnicas e de logística de cada prédio.
Corroborando, com o que foi enunciado, o Sr. Antenor Tenório, sugeriu que fosse feita
também uma inspeção nas unidades já  existentes,  para verificar  se elas de fato estão
atendendo o que a documentação exige, principalmente em termos técnicos. Na sequência,
o secretário-executivo solicitou que a plenária se manifestasse sobre a abertura da unidade.
Como resultado, não houve nenhuma manifestação contrária e a abertura da unidade foi
aprovada pela totalidade dos membros presentes naquele momento, treze (13) votos a favor,
nenhum voto contrário e uma (1) ausência. Dando continuidade na pauta, apresentou o
quarto item da pauta – Outros assuntos. Foi aberta a deliberação sobre a minuta da
Resolução nº 19/2022, que versa sobre a abertura da unidade de atendimento do SINE/CE,
no município de Morada Nova -  CE, a qual  foi  aprovada pela totalidade dos membros
presentes. Em seguida, foi colocado para deliberação a Ata da 4ª Reunião Extraordinária do
CET, realizada em 28 de junho de 2022, que trata da eleição e posse do atual presidente e
vice-presidente. A Ata foi aprovada pela totalidade dos membros presentes, quatorze (14)
votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, com o registro que a Reunião
ocorreu em 28 de junho e não 28 de maio como se documentou na Ata.  O Sr.  Bosco
Sampaio,  apresentou uma proposta preliminar de um seminário com o tema: “Políticas
públicas do trabalho, emprego e renda para o próximo quadriênio”, com o intuito do CET
contribuir na promoção desse evento. Na proposta, o Seminário teria como apoio a SEDET,
o IDT e as  instituições que compõem o CET.  Se realizaria  em dois  dias,  com caráter
prospectivo e propositivo. Quanto ao resultado final desse Seminário é de elaborar um
documento/carta de compromisso com propostas consensuadas sobre a temática do trabalho
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para apresentar e entregar aos candidatos ao Governo do Estado, a partir de agendamento
feito com os seus comitês de campanha, isso com data proposta até setembro de 2022.
Apesar da plenária entender a ideia como louvável, a maioria concordou que o momento
mais oportuno para a realização do Seminário seria após o período eleitoral, por conta das
restrições e vedações, e o documento seria entregue para o candidato eleito. Finalizado esse
ponto, o Sr. Rubenildo Mélo apresentou proposta de calendário para as próximas reuniões, a
qual  após  discussão  sobre  as  datas,  locais  e  formatos  ficou  definida  em  formato
preferencialmente presencial para dezoito de outubro e oito de dezembro de dois mil e vinte
e dois, no local da secretaria-executiva. Nada mais havendo a ser tratado, o secretário-
executivo do CET fez as considerações finais, agradeceu a participação de todos e passou a
palavra ao presidente do CET, que finalizou a reunião. A presente Ata foi lavrada e será
assinada  por  mim,  André  Luís,  secretário-executivo  do  CET,  e  por  Valdênio  Aguiar,
presidente do CET. Fortaleza, 09 de agosto de 2022. 
 

Documento assinado eletronicamente por  ANDRÉ LUIS MONTE DA SILVA,  em 22/09/2022,  às
15:42:37 e VALDÊNIO AGUIAR RAMOS em 23/09/2022, às 14:57:33, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Para  conferir,  acesse  o  site  http://geradoc.sedet.ce.gov.br/geradocvalida/  e  informe  o
código  1d6ce169a63-29
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